
Brabantse Impact Monitor
Actueel beeld van de impact van het coronavirus in Brabant

Woensdag 1 april 2020 - Provincie Noord-Brabant
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• In Nederland zijn 13.614 mensen positief getest 
(toename van 1.019 in 24 uur tijd).

• 5.159 patiënten zijn in Nederland opgenomen (geweest) 
in een ziekenhuis (447 meer dan gisteren). 1.191 

patiënten lagen vandaag op de Intensive Care.

• 1.173 mensen zijn aan het virus overleden (134 in 

afgelopen etmaal).

• Officieel 3.560 besmettingen in Brabant. Relatief gezien 

telt vooral de regio Noordoost-Brabant veel 

coronapatiënten.
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• Het Kabinet heeft alle maatregelen die nu genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen 

verlengd tot 28 april. Dat betekent dus dat scholen, horeca, sportclubs, musea et cetera gesloten blijven. (nieuw)

• Het gaat de goede kant op met het terugdringen van de coronabesmettingen. RIVM-directeur Van Dissel vertelde 

in de Tweede Kamer dat 1 coronapatiënt op dit moment gemiddeld nog maar 0,3 anderen besmet. (nieuw)

• Steeds meer bedrijven krijgen toegang tot de regeling van het Kabinet waarbij ondernemers 4000 euro kunnen 

krijgen om zo acute problemen door het coronavirus op te vangen. Sinds het noodloket is geopend zijn er zo’n 

50.000 bedrijven toegevoegd aan de regeling. Al snel na opening werd duidelijk dat veel bedrijven niet in 

aanmerking kwamen voor de regeling. Inmiddels is de regeling verruimd, onder meer is de retail

toegevoegd. (nieuw)

• Ook veelbelovende startups moeten nu opeens vrezen voor hun voortbestaan. Ze zijn vaak volop bezig met 

productontwikkeling, draaien nog weinig omzet en kunnen bovendien geen beroep doen op de bestaande 

noodhulp van het kabinet, aldus directeur Paul van Nunen van Brainport. Investeerders trekken zich in deze 

hectische tijden terug of schorten hun steun op. Zo ook bij Lightyear uit Helmond, dat een gezinsauto op zonne-

energie ontwikkelt. Hun groeiplannen dreigen nu in het gedrang te komen. (nieuw)

• Nederlandse hypotheekverstrekkers krijgen duizenden verzoeken binnen van (zelfstandige) ondernemers die 

uitstel willen van de hypotheekbetaling. ABN AMRO telt in anderhalve week tijd al ruim 5000 verzoeken tot uitstel 

van aflossing en rentebetaling. Bij Rabobank zijn dat er minstens 2500 en bij de Volksbank hebben zo’n 1000 

klanten een coronapauze aangevraagd. (nieuw)

• De opening van Lelystad Airport is uitgesteld naar november 2021, omdat de luchtvaart grote gevolgen ondervindt 

van de crisis en dat er daardoor de komende tijd geen overloop zal zijn van Schiphol naar Lelystad. (nieuw)

• Gratis zendtijd voor brancheorganisaties. De STER heeft ervoor gekozen om bonuszendtijd tot in ieder geval 1 mei 

gratis beschikbaar te stellen aan brancheorganisaties die opkomen voor de belangen van ondernemers. (nieuw)
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https://www.ster.nl/nieuws/ster-biedt-gratis-zendtijd-voor-brancheorganisaties/
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• De beroepsvereniging voor gerechtsdeurwaarders lanceert vandaag een campagne, gericht op mensen en 

bedrijven die door de coronacrisis financieel in de problemen komen. De vereniging roept iedereen op die 

daardoor nu te maken krijgt met een deurwaarder om snel contact op te nemen, zodat er afspraken gemaakt 

kunnen worden over eventuele betalingsmogelijkheden. Zie voor meer 

informatie: www.bellenisoplossen.nl. (nieuw)

• Beursgenoteerde bedrijven waarschuwen voor slechtere financiële resultaten. Shell meldt dat er over het 1e 

kwartaal een afschrijving volgt van 400 tot 800 miljoen dollar. AkzoNobel zet de plannen voor groei dit jaar even in 

de ijskast en richt zich nu op het welzijn van medewerkers en het leveren van producten aan cruciale sectoren. 

Ook TomTom trekt eerdere verwachtingen in, aangezien meerdere autofabrieken de deuren sluiten. Fastned, het 

bedrijf met oplaadstations voor elektrische auto's, kent een omzetdaling van 70%. De vraag is volledig ingestort 

sinds er coronamaatregelen zijn genomen.(nieuw)

• REWIN, ontwikkelingsmaatschappij voor West-Brabant, benadert via een opgezette Taskforce MKB-bedrijven, 

startups en scale-ups proactief in de sectoren logistiek, bio-based, agrofood, maintenance en de creatieve sector 

om met hen te sparren over de uitdagingen waar zij zich nu mee geconfronteerd zien. Ook voor vragen en 

informatie kunnen ondernemers er terecht (www.rewin.nl/nieuws/corona.html). (nieuw)

• Om een beter inzicht te krijgen in de impact van corona op de economie en arbeidsmarkt heeft online platform 

ArbeidsmarktInZicht een speciale coronamonitor gelanceerd met daarin data, visuals en artikelen van experts over 

die impact (zie: https://arbeidsmarktinzicht.nl/coronamonitor). (nieuw)

• De gemeente Oss heeft een coronateam economie opgezet met een centraal loket, waar ondernemers met hun 

vragen terecht kunnen. Er zijn bovendien al 988 aanvragen ingediend bij de gemeente t.a.v. de Tozo-regeling en 

zijn er 125 voorschotten uitbetaald. (nieuw)

• Het coronavirus heeft ook gevolgen voor het beroepsonderwijs. In het Servicedocument staat informatie over de 

werkwijze tot en met 6 april op het gebied van o.a. stages BOL en BBL, doorstroom mbo-hbo en diplomering en 

examinering. Het Servicedocument wordt regelmatig aangepast. (nieuw)
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https://www.s-bb.nl/file/35318/download?token=-iX820Fa


E
c

o
n

o
m

is
c

h
e

im
p

a
c

t Impact economie
• De Nederlandse overheid lijkt met de twee economische 

noodpakketten serieus gecommitteerd aan het voorkomen van 

grote structurele schade aan de Nederlandse economie als 

gevolg van het coronavirus: de bedragen zijn substantieel, 

zowel in extra uitgaven als liquiditeitsmaatregelen, aldus het 

economisch bureau van ING. Vooral het uitstel van 

belastingafdracht is groot. Opgeteld kan het pakket voor de 

komende drie maanden zomaar oplopen tot €61 miljard, wat 

neerkomt op 7,6% van het bbp.

• Volgens de NVM is de verkoop van huizen de afgelopen twee 

weken ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar gedaald met 

12%. Het aantal huizen dat in de verkoop ging is 9% lager. Die 

dalende lijn werd overigens al in december ingezet en is dus 

niet alleen te wijten aan de coronacrisis. (nieuw)

• De Hypotheker meldt daarentegen dat het aantal 

hypotheekaanvragen in maart met bijna een derde is gestegen 

ten opzichte van februari. Veel huizenbezitters besluiten hun 

hypotheek over te sluiten vanwege de nu nog lage 

rente. (nieuw)

• Luchtvaartmaatschappijen houden grootschalig hun toestellen 

aan de grond vanwege de coronamaatregelen. Het aantal 

vluchten op Schiphol is hierdoor eind maart teruggevallen naar 

zo'n 60 per dag. Dat is iets meer dan 10% van het normale 

niveau. Vrachtvluchten worden nog wel uitgevoerd. Dat aantal 

ligt eind maart zelfs hoger dan het normale aantal van 25 tot 30 

per dag. (nieuw)
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• Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in 4 scenario's de 

economische impact van het coronavirus in 2020 en 
2021 geschetst.

• In alle scenario's, waarin verschillende uitgangspunten 
worden gehanteerd voor de duur van de 

contactbeperkingen en de diepte van de economische 
doorwerking, is het resultaat een recessie.

• Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

publiceerde vandaag cijfers over de economische 
gevolgen van corona. (nieuw)

• Het merendeel van de ondernemers in 

consumentgerichte branches gaf in maart 2020 aan 
een verslechtering van het economisch klimaat te 
verwachten in de komende drie maanden.

• De supermarktomzet liep in de derde week van 

maart terug vergeleken met de week ervoor, maar 
was nog altijd 25 procent hoger dan in dezelfde 
week in 2019.

• Bouwmarkten hebben in de derde week van maart 
ruim 50 procent meer omgezet dan een jaar eerder.

• Het producentenvertrouwen industrie is in maart 

2020 gedaald naar het laagste niveau na september 
2014. Het vertrouwen ging van 3,7 in februari naar 
0,2 (CBS)
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https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/cbs-cijfers-coronacrisis
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/14/producentenvertrouwen-daalt-in-maart
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• ABN AMRO daarentegen verwacht dat de economie dit jaar met 

3,5% krimpt door alle genomen coronamaatregelen (wanneer de 

beperkingen 2 maanden duren). Alle sectoren worden geraakt.

• Bovendien drogen consumptieve bestedingen op, nemen online 

bestedingen toe en zal in de zomer van 2020 4,5% van de 

beroepsbevolking zonder baan thuis zitten (in februari was dat 

nog 2,9%).

• Pas in 2021 komt de groei weer terug, is de verwachting.
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• DAF doneert 1.000 motoren voor de aandrijving van beademingsapparatuur voor coronapatiënten. Motoren die 

normaal gesproken gebruikt worden om ruitenwissers te bedienen. (nieuw)

• Ondernemers uit het hele land, van tuincentra tot bierbrouwers, die noodgedwongen de deuren hebben moeten 

sluiten hebben massaal drive-ins geopend. Van tuincentra tot bierbrouwerijen. Zo zijn er drive-ins voor planten, 

aardbeien, asperges en volledige maaltijden. (nieuw)

• AB InBev start in Breda met de kosteloze uitlevering van 5000 flessen handgel aan de gezondheidszorg, die 

gemaakt zijn met restalcohol die vrijkomt bij de productie van alcoholvrije bieren. Nu wordt de alcohol nog geleverd 

vanuit België, maar het bedrijf is ook bezig dat vanuit Dommelen te gaan doen. Ook Bavaria maakt vanuit Lieshout 

desinfectiesprays en handgels van bier. Dat doet het hele proces zelf, maakt de gels met de eigen 

productiefaciliteiten en vult ze zelf af. (nieuw)

• NTS Group uit Eindhoven heeft de hand weten te leggen op 100.000 mondkapjes. De systeemleverancier is daarin 

geslaagd via de vestiging van het bedrijf in Shanghai. De kapjes zijn bestemd voor de Veiligheidsregio Brabant -

Zuidioost. Sioux Technologies, eveneens uit Eindhoven, had onlangs ook al tienduizenden mondkapjes geregeld, 

via de vestiging van de onderneming in het Chinese Sushou.

• Bij Demcon, met een vestiging in Best, wordt in een razend tempo gewerkt aan een eigen productielijn voor 

beademingsapparaten. Het bedrijf krijgt momenteel orders vanuit de hele wereld binnen, waardoor de vraag 

tienmaal hoger ligt dan normaal gesproken. Bovendien kreeg het een verzoek van het ministerie. Meer bedrijven in 

Zuidoost-Brabant dragen bij aan de realisatie van het nieuwe apparaat. Zo levert VDL frees- en plaatwerk, Tbp

Electronics test op de Brainport Industries Campus in Eindhoven specifieke printplaten voor de machine en heeft 

ook elektronicaconcern Neways (Son- en Breugel) als toeleverancier zijn medewerking toegezegd.
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• De industrie zit overal in de wereld in een recessie. Cijfers over de activiteiten van de inkoopmanagers in de 

maakindustrie in tal van landen duidden daar op. De Nederlandse industrie is een uitzondering met nog redelijke 

resultaten. De bedrijvigheid is ondanks alle beperkingen op een behoorlijk niveau gebleven. Bij nieuwe orders is 

echter een sprake van een stevige teruggang, zo blijkt uit cijfers van instituut Nevi. (nieuw)

• Leveranciers van ASML houden de productie in coronatijd op peil. Daardoor kan ASML ondanks de crisis de 

productie van chipmachines in stand houden. Zo werkt het Helmondse bedrijf AAE sinds twee weken geen acht, 

maar zes uur per dag in twee ploegen, waardoor complexe onderdelen voor ASML en andere klanten tijdig 

geleverd kunnen worden. (nieuw)

• ASML in Veldhoven heeft dit eerste kwartaal van 2020 800 miljoen minder omzet dan eerder verwacht, met name 

door vertraagde leveringen van chipmachines aan bedrijven in China. Het bedrijf denkt wel deze omzetdaling in 

het tweede en derde kwartaal in te kunnen halen. De vraag naar chipmachines is immers niet veranderd.

• De Koninklijke Metaalunie (KMU) heeft een onderzoek onder haar achterban uitgevoerd, met daarin veel bedrijven 

in de toeleverlingsketen in de maakindustrie. 37% van KMU's leden ziet nu al de omzet met gemiddeld één derde 

teruglopen. Voor de komende weken verwacht tweederde van de leden de orderportefeuille met 30% afnemen 

(waar het nu al met 29% was gedaald). 86% verwacht in ieder geval momenteel of op korte termijn problemen in 

de bedrijfsvoering te verwachten.

• Steeds meer bedrijven in de maakindustrie willen een bijdrage leveren om snelle verspreiding van het coronavirus 

tegen te gaan. Zo schroeft Philips de productie op van medische apparatuur, zoals ventilatoren, CT-scanners en 

beademingsapparatuur, op. Philips neemt extra personeel aan, voegt productielijnen toe en gaat werknemers 

meer diensten laten draaien. Ze hebben intensief contact met hun toeleveranciers over de levering van 

componenten.
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• Koninklijke Horeca Nederland baalt van de verlenging van de coronamaatregelen, nu restaurants en café’s

in het Paasweekend en een deel van de mei-vakantie niet open mogen. KHN schat dat de omzetderving op 

5 miljard euro zal liggen. (nieuw)

• Uit onderzoek van branchevereniging Hiswa-Recron blijkt dat van de 150 campings in Brabant (plus nog 

vele minicampings) 86% minder boekingen en reserveringen heeft. Nog eens 79% heeft te maken met 

bovengemiddeld veel annuleringen. Om het financiële leed te verzachten werkt Hiswa-Recron aan 

een Toeristisch Recreatief Garantiefonds, waarbij recreanten die hun verblijf willen annuleren een voucher 

krijgen om op een later tijdstip alsnog op vakantie te gaan en wordt voorkomen dat een camping of 

vakantiepark failliet gaan. (nieuw)

• De drie Brabantse veiligheidsregio’s hebben besloten dat Brabantse campings en vakantieparken open 

mochten blijven, ondanks het virus, maar dat er geen recreatieve kampeerders meer mogen komen. Veel 

kampeerders annuleren – zeker sinds de oproep van premier Rutte even geen reis te maken - hun verblijf. 

Het zijn zware tijden voor campingeigenaren, zo ook voor camping De Heidebloem in Schaijk en camping 

Ter Drucht bij Den Bosch. (nieuw)
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• Winkelketen HEMA (met 450 winkels in NL en 200 daarbuiten) laat weten dat het voortbestaan van de 

onderneming in gevaar is gekomen doordat de omzet hard is gedaald. Een faillissement kan alleen worden 

voorkomen als belangrijke zakelijke relaties het bedrijf lastenverlichting bieden. De winkel betaalt over april en mei 

al de helft minder huur en krijgt het personeel pas in het najaar zijn loonsverhoging. (nieuw)

• De enorme omzetdaling van winkeliers leidt tot grote zorgen over het betalen van huren van hun panden. Ondanks 

een oproep van de brancheverenigingen van winkeliers en vastgoedinvesteerders om de betaling van huur uit te 

stellen, lijkt een structurele oplossing ver weg. Nog niet alle verhuurders geven gehoor aan die oproep. (nieuw)

• Bouwmarkten hebben in de week van 16-22 maart ruim de helft meer omzet gedraaid dan in dezelfde week een 

jaar eerder, meldt het CBS. De omzet lag zelfs 6 procent hoger dan in de week van Hemelvaart 2019, normaliter 

de beste week in het jaar voor de sector. (nieuw)

• Ook supermarkten bleven goede zaken doen. De omzet lag weliswaar iets lager dan een week eerder, maar nog 

steeds 25% hoger dan in dezelfde week vorig jaar en ook hoger dan in de topweek voor Kerst. (nieuw)

• Om de druk op de door het hamsteren overvallen supermarkten te ontzien, besloot het Centraal Bureau 

Levensmiddelenhandel (CBL) om alle groothandels open te stellen voor alle klanten. Dus niet alleen voor bedrijven 

en mensen met een klantenkaart openen groothandels de deuren voor iedereen, maar ook voor mensen zonder 

pas. Het liep gelijk storm, zo ook bij de Sligro in Bergen op Zoom.
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• Theaters dreigen om te vallen door sluiting en wegvallende voorverkoop. Achteraf bleken de maatregelen van het 

Kabinet om alle evenementen tot 1 juni te annuleren niet voor theaters te gelden, maar toen hadden alle podia al 

massaal de activiteiten geannuleerd. Voor schouwburgen, die doorgaans tussen september en juni voorstellingen 

aanbieden, betekende dit vaak het einde van het seizoen. Verschillende brancheverenigingen becijferen de 

schade voor de sector, inclusief festivals, inmiddels op circa 100 miljoen euro per week. (nieuw)

• Het culturele en creatieve veld heeft een noodoproep aan het kabinet gestuurd om flink te investeren in een 

noodfonds voor de culturele en creatieve sector. Het noodfonds moet zowel de liquiditeitsproblemen op korte 

termijn als de economische schade op middellange termijn opvangen, zowel voor freelancers als voor bedrijven en 

instellingen. (nieuw)

• Festivals en andere activiteiten op de evenementenkalender van de gemeente Den Bosch die vóór 1 juni op de 

planning staan kunnen niet ingehaald worden. Dat zou te veel vragen van politie- en gemeentecapaciteit. Wel geeft 

de gemeente de mogelijkheid om evenementen samen te voegen met activiteiten ná 1 juni. Zo is Festival Cement 

in gesprek met de organisatie van Theaterfestival Boulevard om daarbij aan te sluiten. Verstrekte subsidie voor 

evenementen die niet doorgaan hoeft overigens niet te worden terugbetaald. (nieuw)

• Omdat evenementen niet doorgaan missen bouwers van tenten en podia al hun inkomsten, aldus Debbie Reinders 

uit Udenhout, voorzitter van de landelijke branchevereniging TVD. Ze vreest dat de schade in de vele miljoenen 

loopt. Veel voorinvesteringen zijn al gedaan, de inkomsten staan nu op nul. De TVD is nu in overleg met min. EZK. 

(nieuw)

• Buma/Stemra, de Nederlandse organisatie voor belangenbehartiging in Nederland voor componisten, tekstdichters 

en muziekuitgevers, komt met een noodplan. Ze gaat vervroegd 15 miljoen euro aan Nederlandse 

auteursrechtgelden uitkeren en er wordt een noodfonds ingericht. (nieuw)

• Het Kabinet schiet culturele instellingen te hulp die hun deuren hebben moeten sluiten om verspreiding van het 

coronavirus tegen te gaan. Zo hoeven Rijksmusea voorlopig geen huur over te maken aan de Rijksvastgoeddienst. 

Het Kabinet roept gemeenten en provincies op hun eigen musea en gesubsidieerde instellingen op dezelfde 

manier te steunen. (nieuw)
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• De helpdesk Corona Bouw en Installatietechniek is van start gegaan, als onderdeel van het protocol dat vrijdag 

werd gepresenteerd, waar bouwvakkers met zorgen of klachten zich kunnen melden. Brancheorganisaties en 

vakbonden hadden eerder met het Kabinet een akkoord bereikt over veiligheidsmaatregelen op bouwplaatsen. Het 

uitgangspunt daarbij was dat bedrijven tijdens de crisis door kunnen gaan met het bouwen van huizen of het werk 

aan wegen, omdat de maatschappelijke en economische belangen te groot zijn om het werk stil te leggen. (nieuw)

• Branchevereniging NVB voor ontwikkelaars en bouwondernemers roept het Kabinet op om meer geld en 

ondersteuning beschikbaar te stellen voor digitalisering van de gemeentelijke processen. Met name in kleinere 

gemeenten valt de planvorming en vergunningverlening namelijk fors terug, omdat de betrokken ambtenaren door 

de restrictieve maatregelen niet te bereiken zijn. (nieuw)

• Bouwend Nederland verwacht dat de klap van de coronacrisis groter is dan die van de kredietcrisis in 2008. 

Destijds raakten in de nasleep van de crisis 200.000 vaklieden werkloos. Om datzelfde scenario te voorkomen is 

er nog geen bouwverbod van kracht, aldus Bouwend Nederland.
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• Uit een enquête van Treeport, vereniging van boomkwekerijen in West-Brabant, onder haar leden blijkt dat een 

kwart een omzetdaling tussen de 50% en 100% verwacht. op korte termijn een omzetdaling van 40% verwacht. In 

een scenario dat de huidige maatregelen voortgezet worden bedraagt het verwachte omzetverlies op korte termijn 

meer dan 5,5 miljoen euro. (nieuw)

• Land- en tuinbouworganisaties ZLTO, LTO Noord en LLTB zijn een campagne gestart, KoopOnzeOogst, om 

boeren en tuinders te steunen met de promotie en afzet van hun verse voorraad. Vraag en aanbod worden zo bij 

elkaar gebracht en worden lokale initiatieven, zoals Support Your Locals, EtenOver, Boerschappen en De 

Streekboer, extra gepromoot (www.facebook.com/KoopOnzeOogst/).

• De Duitse regering komt de eigen landbouwsector tegemoet in een poging de verwoestende impact van de 

coronacrisis te dempen. Een van de maatregelen is dat seizoensarbeiders die nu al in Duitsland of Nederland zijn, 

langer mogen werken in Duitsland zonder premies af te dragen. Ook België heeft de regels voor seizoenswerkers

versoepeld. Deze maatregelen zetten kwaad bloed binnen de Nederlandse landbouw. Die vreest dat 

seizoensarbeiders weggelokt worden uit Nederland vanwege de voordelen die omringende landen nu bieden. LTO 

vreest dat de Nederlandse boeren het onderspit delven in de concurrentie. Dat zou een ramp zijn nu het 

aardbeien- en aspergeseizoen aanbreekt.

• LTO heeft een platform opgericht: Help Ons Oogsten (www.helponsoogsten.nl). Met het platform wordt vraag en 

aanbod samengebracht; mensen die nu zonder werk zitten te verbinden met mensen die werk hebben in de 

agrarische sector. Gezien het weer en het oogstseizoen dat in aantocht is, verwacht men een grote stroom 

arbeiders nodig te hebben.

• Bij het gelanceerde platform www.werkenindelandentuinbouw.nl zijn FNV en CNV Vakmensen betrokken. Dit 

platform werkt als een prikbord of marktplaats waarop werkgevers en beschikbare arbeidskrachten zichzelf 

zichtbaar kunnen maken.
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https://www.facebook.com/KoopOnzeOogst/
https://www.helponsoogsten.nl/
https://www.werkenindelandentuinbouw.nl/
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• Wegvervoerders kunnen gemakkelijker een deel van hun wagenpark schorsen. Dat heeft de RDW beslist vanwege 

de coronaproblematiek. Daarmee kunnen transporteurs de kosten van hun wagenpark verlagen (zoals 

verzekeringen, APK en motorrijtuigenbelasting), aldus verladersvereniging Evofenedex. (nieuw)

• Uit cijfers van het CBS blijkt dat in februari 2020 het aantal passagiers in de luchtvaart voor het eerst in zeven jaar 

is gedaald ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Waar in januari het aantal passagiers nog steeg met 

1,8 procent, waren er in februari 1,3 procent minder passagiers die van en naar de Nederlandse luchthavens 

reisden. Het aantal passagiers dat van en naar Azië vloog, daalde in februari met bijna 19 procent ten opzichte van 

februari 2019. Op dat moment was de Coronacrisis in Azië al in volle gang. (nieuw)

• Volgens ABN AMRO krimpt de transportsector in 2020 met maar liefst 6%. De daling geldt voor alle modaliteiten 

en aanverwante logistieke sectoren, waarbij sommige marktsegmenten harder worden geraakt dan andere. Het 

herstel volgt pas in 2021.

• Transport en Logistiek Nederland (TLN) roept de overheden in de Europese lidstaten op om de vrije doorgang van 

vrachtwagens met spoed te regelen. Uitvoerige corona-grenscontroles hinderen het goederenvervoer met 

vrachtwagens aan de Europese grenzen, met lange files en wachttijden tot gevolg.

• Minister van Nieuwenhuizen heeft een protocol voor het openbaar vervoer naar buiten gebracht. Volgens het 

Kabinet moet het OV toegankelijk blijven voor mensen die deel uitmaken van vitale processen, mensen die niet 

thuis kunnen werken en mensen die naar zorgafspraken moeten. In het protocol is opgenomen dat vervoerders de 

drukte moeten monitoren en de inzet van materieel waar mogelijk moeten aanpassen.

Branche ontwikkelingen
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• "Ik heb mijn boodschap te weinig empathisch gebracht. Maar we willen op een solidaire manier kijken wat 

redelijk en verstandig is", zei minister Hoekstra na forse kritiek op de opstelling van Nederland in de discussie over 

steun aan Zuid-Europa. (RTLZ) Ruim vijftig vooraanstaande economen roepen de Nederlandse regering op tot een 

andere houding in de coronacrisis. "Anders dreigt het einde van de Europese samenwerking." (RTLZ)

• Politici zijn terughoudend om te praten over de mogelijke economische schade. (…) Toch zal ook in Nederland 

vroeg of laat een debat losbarsten over de morele vraag hoe lang het inperken van de gezondheidsrisico's nog 

opweegt tegen de kosten van Ruttes 'intelligente lockdown'. Zeker nu de crisis aanhoudt en ondernemers de 

economische pijn steeds meer gaan voelen. (FD)

• Ondanks de verruiming van de TGOS-regeling krijgt ZZP-Nederland nog altijd mailtjes van bezorgde 

ondernemers die nog steeds buiten de boot vallen (RTLZ) Onder anderen ondernemers die op hetzelfde adres 

wonen als het adres waar hun bedrijf is ingeschreven. Daardoor worden ondernemers die boven de zaak wonen 

(kappers, slagers, dansstudio’s, taxiondernemers) ook uitgesloten. (Volkskrant)

• Bedrijven die vinden dat ze recht hebben op de TGOS-regeling, maar die op basis van de lijst SBI-codes zijn 

buitengesloten, kunnen dat sinds vandaag melden op de RVO-site en aangeven welke SBI-codes ontbreken. Dit 

naar aanleiding van de noodbrief die ZZP-Nederland stuurde naar de minister van EZK (RTLZ).

• Veel ondernemers vragen uitstel van hypotheekbetaling. Het gaat veelal om kleine zelfstandigen die kampen 

met de gevolgen van de coronacrisis. (FD)

• Zwartwerkers zijn zwaar de klos. Ze vliegen er bij de baas als eerste uit, kunnen niet bij de overheid aankloppen 

voor coronasteun en huishoudens zijn niet verplicht om door te betalen. Het gaat vaak om beroepen als hoveniers, 

schoonmakers en stukadoors. (RTLZ).

• Uitzendbureaus proberen flexwerkers en zzp’ers over te plaatsen die normaal in de horeca werken en nu opeens 

zonder baan zitten. Veel worden overgeplaatst naar supermarkten die nu overuren draaien (Volkskrant)

• Bedrijven bezuinigen massaal op hun advertentiebudget. Daarmee valt een belangrijke pijler onder de media-

industrie weg. Regionale en lokale media worden het zwaarst getroffen. (NRC)
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https://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/artikel/5075866/minister-hoekstra-financien-ruzie-nederland-italie-coronabonds
https://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/artikel/5075941/economen-hekelen-opstelling-nederland-coronacrisis
https://fd.nl/economie-politiek/1339752/in-den-haag-gaat-ic-capaciteit-nu-even-boven-de-economie
https://www.rtlz.nl/business/ondernemen/artikel/5075141/noodkreet-zzpers-hulp-overheid-groepen-ondernemers-missen-boot
https://www.volkskrant.nl/economie/geen-noodhulp-voor-taxibranche-chauffeurs-staan-met-rug-tegen-de-muur~b3c1ce44/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-ontbrekende-sbi-codes-wssl
https://www.rtlz.nl/business/artikel/5076991/togs-4000-euro-aanvragen-noodhulp-coronavirus
https://fd.nl/beurs/1339775/banken-overspoelt-met-belletjes-van-verontruste-huiseigenaren
https://www.rtlz.nl/business/ondernemen/artikel/5074666/corona-zwartwerken-geld-schoonmaakster-tuinman-salaris
https://www.volkskrant.nl/economie/van-biertjes-tappen-naar-boodschappen-inpakken-flexwerkers-staan-nu-in-distributiecentra~bc6983dd/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/30/geen-reclame-dan-ook-geen-lokaal-nieuws-a3995347
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• MKB-Nederland pleit voor een aanzienlijke schuldverlichting voor ondernemers. Dat bedrijven nu uitstel krijgen van 

de bank, van het betalen van belastingen en in veel gevallen van het betalen van hun huur, wordt gezien als ‘uitstel 

van executie’ (FD) (De Ondernemer).

• Er is veel onvrede over de uitvoering van de verruimde garantieregeling voor leningen aan MKB-bedrijven die in 

geldnood zijn gekomen door de coronacrisis. De overheid rekent voor haar borgstelling een eenmalige vergoeding 

van 3,9% van de kredietsom, wat de lening onnodig duur maakt. En banken vragen hoge rentes, ook al staat de 

overheid grotendeels garant (NRC).

• Ook positieve signalen vanuit het bedrijfsleven. Zo is de Nederlandse industrie in maart, ondanks alle beperkingen 

van het sociale leven, heel redelijk blijven draaien (FD). En sommige afhaal- en bezorgservices van restaurants 

lopen veel beter dan verwacht (Tubantia)

• Minister Koolmees gaf gisteren meer duidelijkheid over de NOW, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor 

Behoud van Werkgelegenheid. Vanaf 6 april 2020, komende maandag, kunnen bedrijven als het goed is een 

aanvraag indienen voor de NOW. Bedrijven die aan de regeling voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een 

voorschot verwachten. (RTLZ) (NRC) Ook salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd (De Ondernemer)

• Het aantal WW-aanvragen is vorige week hard opgelopen door de coronacrisis. FNV schat dat 75.000 tot 100.000 

mensen hun baan zijn kwijtgeraakt. Drie tot vijf keer zo veel als normaal (FD).

• De cultuursector vreest dat de steunmaatregelen van het kabinet niet genoeg zijn om te voorkomen dat de 

coronacrisis leidt tot onherstelbare gevolgen voor de culturele en creatieve sector (NRC). Steunmaatregelen voor 

een langere termijn zijn nodig (RTLZ).

• HEMA vreest voor zijn voortbestaan door de coronacrisis. De winkelketen is hard getroffen 

door overheidsmaatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Alleen offers van verhuurders, 

andere zakenpartners en personeel kunnen het tij keren (FD).
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https://fd.nl/economie-politiek/1339784/mkb-economie-kan-alleen-gered-worden-door-kwijtschelding-bedrijfsschulden
https://www.deondernemer.nl/corona/coronavirus/corona-vonhof-mkb-nederland-coronacrisis-togs-now-bmkbc~2067803
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/31/optimisme-over-coronakrediet-ebt-weg-bij-mkb-a3995486
https://fd.nl/economie-politiek/1340129/schade-coronavirus-aan-industrie-blijft-verrassend-beperkt
https://www.tubantia.nl/koken-en-eten/bezorgservice-voor-toprestaurants-blijkt-een-schot-in-de-roos~aee2a3b6/?referrer=https://in.coosto.com/redirect/?url%3Dhttps://www.tubantia.nl/koken-en-eten/bezorgservice-voor-toprestaurants-blijkt-een-schot-in-de-roos%257Eaee2a3b6/
https://www.rtlz.nl/business/artikel/5075526/now-noodmaatregeling-overbrugging-werkbehoud-coronavirus-covid19
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/31/een-miljardensubsidie-tegen-massaontslag-maar-voor-wie-precies-a3995438
https://www.deondernemer.nl/corona/coronavirus/minister-koolmees-now-regeling-ook-voor-flexwerkers-loketten-uwv-open~2069542
https://fd.nl/economie-politiek/1339470/fnv-veel-meer-ww-aanvragen-door-coronacrisis
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/31/culturele-sector-richt-een-garantiefonds-voor-ons-op-a3995427
https://www.rtlz.nl/algemeen/binnenland/artikel/5075971/evenementenbranche-50000-banen-35-miljard-euro-coronacrisis
https://fd.nl/ondernemen/1340076/hema-vreest-voor-voortbestaan-door-coronacrisis
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• Verwacht, maar niet minder pijnlijk. Ook vraagt het om creativiteit van betrokkenen. Zo reageren 

woordvoerders van horeca- en onderwijsorganisaties in Brabant op het feit dat scholen en horeca tot zeker 28 

april dicht blijven. (Omroep Brabant)

• Veel kampeerder annuleren hun verblijf op de camping. Arthur van Disseldorp, regiomanager Noord-

Brabant bij HISWA-RECRON, de branchevereniging voor recreatie: “Ik verwacht met Pasen dit jaar nog geen 

20 procent van het aantal campinggasten dat er in 2019 was” (BD).

• De financiële nood bij beginnende bedrijven in de regio Eindhoven is groot. Brainport pleit daarom bij 

monde van directeur Paul van Nunen ook voor steun aan deze start-ups. (ED)

• Traumachirurgen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg zijn begonnen met het 3D-printen van 

ventielen voor zuurstofmaskers. "Omdat nieuwe bestellingen op zich lieten wachten, heb ik op internet gezocht 

naar technische informatie over het ventiel. Ik vond al snel de digitale tekening en die hebben we om weten te 

zetten in een printopdracht voor onze 3D-printers", aldus traumachirurg Mike Bemelman. (Bright)

• Als ASML erin slaagt om de productie van chipmachines in stand te houden, betekent dat dat grote en 

kleine productiebedrijven ondanks hinderlijke coronabeperkingen de onderdelen voor die machines moeten 

blijven leveren. (AD)

• Halverwege maart maakte touringcarchauffeur Michel van de Velde uit Steensel zijn laatste rit. Hij heeft één 

bus en zijn bedrijf is thuis gevestigd. Daardoor komt hij niet in aanmerking voor de steunmaatregelen van het 

kabinet. De chauffeur heeft daarom een brandbrief gestuurd naar premier Rutte. (Omroep Brabant)

• Het Eindhovens Dagblad bespreekt met Brabantse ondernemers hoe zij de coronacrisis doorkomen. Zoals kok 

Franke Elshout (ED), muzikant Jeroen Kant (ED) en zzp’er in de evenementenbranche Sebastian Rodrigues

(ED)
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https://www.omroepbrabant.nl/media/3181018/Kroegbaas-vreesde-al-voor-uitstel-maatregelen
https://www.bd.nl/dossier-coronavirus/triest-begin-kampeerseizoen-voor-campingeigenaren~a5b8c26d/?referrer=https://www.bndestem.nl/brabant/coronanieuws-samengevat-dit-gebeurde-er-maandag-in-brabant~ae6ad490/
https://www.ed.nl/eindhoven/brainport-eindhoven-ook-noodhulp-voor-start-ups~a6110188/
https://www.bright.nl/nieuws/artikel/5075766/3d-printen-coronavirus-corona-masker-zuurstof-maskers-print-3dprint
https://www.ad.nl/eindhoven/leveranciers-asml-houden-productie-in-coronatijd-op-peil-aae-werkt-in-ploegen~ab144b3f/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3180229/Noodkreet-van-touringcarbedrijf-met-maar-een-bus-Alleen-maar-annuleringen
https://www.ed.nl/brabant/brabantse-zzp-ers-tijdens-corona-kok-en-fooddesigner-franke-elshout-uit-eindhoven-start-al-met-verlies~a68604aa/
https://www.ed.nl/tilburg/brabantse-zzp-ers-tijdens-corona-muzikant-jeroen-kant-uit-tilburg-hoopt-dat-hij-niet-vergeten-wordt~a5862bca/
https://www.ed.nl/helmond/brabantse-zzp-ers-tijdens-corona-sebastian-rodrigues-uit-helmond-wil-kleine-evenementenbouwers-verenigen~af679baa/


E
c

o
n

o
m

is
c

h
e

im
p

a
c

t Regionaal mediabeeld

• 25.000 liter bier is al ingezet om handalcohol te maken in de brouwerij van Swinkels Family Brewers. Want de 

vraag is enorm. (Omroep Brabant)

• Terwijl veel ondernemers door de coronacrisis met de handen in het haar zitten komen ze bij Vos kunststoffen 

in Veen juist handen tekort. Het bedrijf dat plastic anti-coronaplaten maakt voor winkels, moet overuren 

draaien om aan de vraag te voldoen.(Omroep Brabant)

• De TU/e heeft een platform opgezet waar bedrijven en overheidsinstanties problemen kunnen delen. 

Studenten zetten hun kennis in om samen met deze partijen een passende oplossing te vinden. (Innovation 

Origins)

• Kortingen op pensioenen lijken onvermijdelijk door coronacrisis. Nu de beurskoersen dalen, gaan de 

inkomsten ook onderuit (EenVandaag). De situatie voor een aantal grote pensioenfondsen met veel 

aangeslotenen in Zuidoost-Brabant (DAF, ASML, VDL) is verder verslechterd (ED).

• Modestoffenfabriek Vlisco sluit de komende weken de fabriek en kantoren in Helmond. Vanaf maandag 6 april 

gaat het bedrijf voor zeven weken dicht. Volgens het bedrijf het gevolg van de wereldwijde coronacrisis. 

(Omroep Brabant)

• Het is aanzienlijk rustiger op de Brabantse wegen door de coronacrisis. Er is zo'n 40% minder verkeer op de 

weg. (Omroep Brabant)
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https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3180822/Het-loopt-storm-bij-Bavaria-handalcohol-van-biermerk-enorm-gewild
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3180699/Plastic-anti-coronaplaten-voor-winkels-niet-aan-te-slepen-We-komen-om-in-het-werk
https://innovationorigins.com/nl/tu-e-studenten-bieden-hulp-via-platform-bij-problemen-rond-coronacrisis/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/kortingen-op-pensioenen-lijken-onvermijdelijk/
https://www.ed.nl/economie/zorgen-om-pensioenen-nemen-toe-corona-crash-nieuwe-klap~aadff5e12/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3181436/Stoffenfabrikant-Vlisco-sluit-voor-zeven-weken-de-deuren-corona-de-oorzaak-volgens-bedrijf
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3181351/Stuk-rustiger-op-de-Brabantse-wegen-door-corona-40-minder-verkeer
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• Het aantal berichten op sociale media laat de afgelopen twee weken een vast patroon zien. 

Het sentiment is de afgelopen dagen overwegend negatief. Er komen steeds meer berichten 

over zzp'ers zonder opdrachten, bedrijven met dalende omzetten en faillissementen.
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• Iedere dag worden in Brabant nieuwe initiatieven op poten gezet om 

elkaar de coronacrisis door te helpen. @overbrabant van Brabant 

Branding deelt de initiatieven via Twitter en verzamelt alle initiatieven 

op de website dasliefbrabant.nl.

• Via sociale media helaas ook steeds meer berichten van ondernemers 

die failliet gaan, zzp'ers die geen opdrachten meer krijgen en 

freelancers van wie de contracten niet worden verlengd.

• Online ook veel kritiek op de opstelling van Nederland in de discussie 

over steun aan Zuid-Europese landen. Teneur is dat dit niet het 

moment is om je als land op te stellen als (te) strenge schoolmeester.

• Daarnaast wordt online de aandacht gevestigd op de oproep van een 

aantal politieke partijen om een noodfonds voor de culturele sector.
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https://twitter.com/overbrabant
https://www.brabantbranding.nl/dasliefbrabant/
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• Het volledige overzicht van 

alle maatregelen die het kabinet sinds 

17 mart heeft afgekondigd is te vinden 

op staat op rijksoverheid.nl.

• De provincie Noord-Brabant maakt 5 

miljoen euro vrij om de impact van het 

coronavirus op de Brabantse 

economie te verzachten. Op dit 

moment wordt met deze middelen in 

overleg met alle arbeidsmarktregio's 

gewerkt aan het inrichten van 

werkgeversservicepunten. Deze zijn in 

de loop van volgende week, als het 

loket voor de nieuwe NOW-regeling 

opengaat operationeel.

• Daarnaast ligt er nog een voorstel om 

de komende vier jaar 16 miljoen euro te 

investeren in de arbeidsmarkt. Versneld 

wordt gewerkt aan een digitaal 

onderwijsplatform met het aanbod in 

Brabant voor werkenden.

• De provincie blijft met partners in 

overleg of er nog aanvullende 

maatregelen nodig zijn.
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen
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• Veel gemeentes in Brabant hebben maatregelen genomen om ondernemers en zzp'ers te steunen, o.a. door uitstel 

van het betalen van gemeentelijke belastingen en coulanceregelingen voor het betalen van huur en/of het voldoen 

aan subsidievoorwaarden. (nieuw)

• De Europese Unie neemt de volgende maatregelen in de aanpak van de impact van het coronavirus: (nieuw)

– Er is 37 miljard euro beschikbaar in een speciaal investeringsfonds (het Corona Response Investment 

Initiative (CRII)) voor de hardst getroffen plekken in de economie.

• Het toepassingsgebied van het Solidariteitsfonds wordt uitgebreid met gezondheidscrises. Hierbij zou het in 

eerste instantie gaan om zo'n 800 miljoen euro.

• De lidstaten hebben afgesproken dat extra steunmaatregelen buiten de regels van het begrotingspact vallen. 

Lidstaten kunnen dus overheidstekorten laten oplopen als dat nodig is.

• Strenge regels voor staatssteun worden soepeler gehanteerd bij Europese of nationale steun aan bedrijven 

die in de problemen zijn gekomen door de uitbraak van het coronavirus.

• De interne markt moet blijven functioneren. Er moet dus geen eenzijdige actie worden ondernomen door 

lidstaten.

• Om de gevolgen van de corona-uitbraak op te vangen wil de Commissie de meerjarenbegroting 2021-

2027 (MFK) verhogen en het aandeel voor regionaal beleid hierin vergroten.
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https://www.europa-nu.nl/id/vl6veni6cpys/europese_maatregelen_coronavirus
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Dan kunt u zich aanmelden via dit formulier >

Over de monitor

De Brabantse Impact Monitor is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, 

programma Economie en Talentontwikkeling, met medewerking van de leden en 
partners van PACT Brabant en de regionale ontwikkelmaatschappijen in Brabant.

We streven ernaar de Brabantse Impact Monitor drie keer per week te versturen, 

op maandag, woensdag en vrijdag.

mailto:corona@brabant.nl
mailto:corona@brabant.nl
https://formulieren.brabant.nl/provnbr/Aan_Afmelden_Brabantse_Impact_Monitor
https://pactbrabant.nl/leden-partners/
mailto:corona@brabant.nl
mailto:corona@brabant.nl

